
 

 

UCHWAŁA NR XV/113/19 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 

222, 235, 236, 237,239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala 

co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 77.701.530 zł 

z tego: 

a) dochody bieżące w wysokości 69.439.906 zł 

b) dochody majątkowe w wysokości 8.261.624 zł jak niżej według źródeł: 

Dział Wyszczególnienie Kwota 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Dochody majątkowe 

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn.”Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 

0+000 do 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania 

i niezbędną infrastrukturą” 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy 

Radomyśl Wielki 

2 767 000 

2 667 000 

2 667 000 

 

 

 

100 000 

100 000 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Dochody bieżące 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Dochody majątkowe 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

619 393 

109 393 

104 015 

5 378 

510 000 

510 000 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy 

wojewódzkie 

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 

88 315 

88 315 

85 840 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy- kwalifikacja wojskowa 

100 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 

aktualizacja list wyborców 

2 841 

 

2 841 

2 841 

752 OBRONA NARODOWA 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja 

wydatków z zakresu obronności 

1 500 

1.500 

1 500 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja 

wydatków z zakresu ochrony p.poż. 

2 588 

2.588 

2 588 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Dochody bieżące 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

Podatek rolny od osób prawnych 

Podatek rolny od osób fizycznych 

Podatek leśny od osób prawnych 

Podatek leśny od osób fizycznych 

Podatek od środków transportu od osób prawnych 

Podatek od środków transportu od osób fizycznych 

Wpływy z karty podatkowej 

Wpływy z opłaty targowej 

Podatek od spadków i darowizn 

Opłata skarbowa 

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

13 568 492 

 

 

13 568 492 

8 250 138 

264 487 

2 170 467 

1 276 800 

6 102 

444 500 

70 980 

66 921 

104 456 

338 830 

7 715 

25 354 

45 519 

43 359 

3 327 

255 987 

193 550 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dochody bieżące 

Część oświatowa subwencji 

Część wyrównawcza subwencji 

Część równoważąca subwencji 

27 367 675 

27 367 675 

17 552 921 

9 372 609 

442 145 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne jednostki samorządu 

terytorialnego 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na zadanie bieżące pn.”Łączymy siły – działamy! Partnerski program 

kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach gminy Radomyśl Wielki”, 

pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 

1 459 424 

1 459 424 

686 886 

 

9 450 

537 183 

 

225 905 
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852 POMOC SPOŁECZNA 

Dochody bieżące 

Wpływy z usług opiekuńczych 

Zwrot z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od 

zasiłkobiorców 

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 

Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 

Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pniu) 

Ośrodek pomocy społecznej 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy: 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Zasiłki stałe 

Ośrodek pomocy społecznej 

1 540 648 

1 540 648 

33 260 

1 000 

 

5 000 

1 000 

874 068 

 

783 368 

1 600 

89 100 

626 320 

 

19 300 

 

 

251100 

 

229 500 

126 420 

855 RODZINA 

Dochody bieżące 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (500+) 

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 

(500+) 

Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Dochody od gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

(40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności) 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 

Świadczenie wychowawcze (500+) 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

Wspieranie rodziny 

22 620 200 

22 620 200 

25 000 

5 000 

10 000 

 

2 000 

 

1 000 

10 000 

 

 

22 567 200 

 

15 165 000 

6 757 400 

 

27 500 

 

 

 

617 300 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Dochody bieżące 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

Dochody majątkowe 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn.” Poprawa 

gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”, pozyskane z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

7 469 243 

2 552 830 

2 545 296 

7 534 

4 916 413 

4 916 413 

 

 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie własnego zadania biężącego pn.”Festyn smaków 

26 000 

26 000 

26 000 
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lokalnych”, pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

926 KULTURA FIZYCZNA 

Dochody majątkowe 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn.” Budowa 

zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”, pozyskane z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

168 211 

168 211 

168 211 

 RAZEM DOCHODY 77 701 530 

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 86.745.530 zł 

z tego: 

1. Wydatki bieżące w wysokości 66.827.316 zł z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32.984.084 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.110.633 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.873.451 zł 

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.621.341 zł 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.600.989 zł 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 

254.902 zł 

5) obsługa długu gminy w wysokości 366.000 zł 

2. Wydatki majątkowe w wysokości 19.918.214 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 

19.918.214 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.465.000 zł jak niżej: 

Dział, 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Planowana kwota 

wydatków 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61.012 

01009 Spółki wodne 50.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej 

50.000 

50.000 

01030 Izby rolnicze 9.012 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

9.012 

9.012 

9.012 

01095 Pozostała działalność 2.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.000 

2.000 

2.000 

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTYRCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 

480.000 

40002 Dostarczanie wody 480.000 

 2.Wydatki majątkowe, z tego: 

„Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody 

w Jamach” 

„Opracowanie koncepcji budowy zbiorników retencyjnych” 

480.000 

430.000 

 

50.000 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.398.583 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

2.Wydatki majątkowe 

„Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi 

150.000 

150.000 

150.000 
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wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na 

budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

60014 Drogi publiczne powiatowe 600.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.Wydatki majątkowe 

„Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa dróg 

powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na 

terenie gminy Radomyśl Wielki” 

100.000 

100.000 

100.000 

500.000 

500.000 

 

 

60016 Drogi publiczne gminne 6.598.583 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.Wydatki majątkowe, z tego: 

„Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 km 

do 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania 

i niezbędną infrastrukturą” 

„Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na 

terenie gminy Radomyśl Wielki” 

"Przebudowa centrów miejscowości gminy Radomyśl W.” 

"Projekty przebudowy dróg gminnych" 

"Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów” 

„Budowa kanalizacji burzowej w ul.Lonczaka w Radomyślu Wielkim” 

809.161 

809.161 

4.500 

804.661 

5.789.422 

3.809.422 

 

 

600.000 

 

50.000 

80.000 

1.100.000 

150.000 

60017 Drogi wewnętrzne 50.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

50.000 

50.000 

50.000 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 789.703 

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 385.203 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Radomyślu Wielkim 

385.203 

385.203 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154.500 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

154.500 

154.500 

154.500 

70095 Pozostała działalność 250.000 

 2.Wydatki majątkowe 

„Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu byłej 

Szkoły Podstawowej przy ul.Ogrodowej na potrzeby przedszkola, żłobka, 

Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dziennego Domu Seniora w Radomyślu 

Wielkim” 

250.000 

250.000 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222.000 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 210.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

210.000 

210.000 

86.000 

124.000 
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71035 Cmentarze 12.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

12.000 

12.000 

12.000 

720 INFORMATYKA 2.997 

72095 Pozostała działalność 2.997 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p 

2.997 

2.997 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.334.682 

75011 Urzędy wojewódzkie 254.450 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

254.450 

251.400 

230.000 

21.400 

3.050 

75022 Rady gmin 116.500 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

116.500 

21.500 

21.500 

95.000 

75023 Urzędy gmin 3.813.251 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.Wydatki majątkowe, z tego 

„Urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka” 

3.795.251 

3.781.291 

3.127.000 

654.291 

13.960 

18.000 

18.000 

75045 Kwalifikacja wojskowa 200 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

200 

200 

200 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

74.000 

74.000 

74.000 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 803.420 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

803.420 

799.920 

723.320 

76.600 

3.500 

75095 Pozostała działalność 272.861 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

272.861 

208.861 

162.161 

46.700 

64.000 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

2.841 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 463



75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.841 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.841 

2.841 

1.414 

1.427 

752 OBRONA NARODOWA 1.500 

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

1.500 

1.500 

1.500 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PPRZECIWPOŻAROWA 

520.663 

75412 Ochotnicze straże pożarne 513.075 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.Wydatki majątkowe, z tego: 

„Opracowanie projektu rozbudowy Domu Strażaka w Podborzu” 

„Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP w Pniu” 

„Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP 

Dulcza Wielka” 

421.050 

380.050 

39.000 

341.050 

41.000 

92.025 

50.000 

38.000 

4.025 

75414 Obrona cywilna 5.588 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

5.588 

5.588 

5.588 

75421 Zarządzanie kryzysowe 2.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 366.000 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

366.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

5)obsługa długu 

366.000 

366.000 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 629.000 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 629.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

rezerwa ogólna 

rezerwy celowe: 

nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

remonty szkół 

2.Wydatki majątkowe (rezerwa celowa) 

554.000 

554.000 

554.000 

155.000 

474.000 

29.200 

219.800 

150.000 

75.000 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26.859.434 

80101 Szkoły podstawowe 16.663.825 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

15.937.825 

15.007.152 
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a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.Wydatki majątkowe, z tego: 

„Budowa sali gimnastycznej 12m x 24m przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Partyni” 

„Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Radomyśl Wielki” 

„Budowa parkingu obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy 

Wielkiej” 

13.492.195 

1.514.957 

372.000 

372.000 

558.673 

726.000 

614.000 

 

12.000 

100.000 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 189.254 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

189.254 

178.849 

169.351 

9.498 

10.405 

80104 Przedszkola 5.688.324 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego „Radosny Start” 

w Radomyślu Wielkim 

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego-Ochronki Św.Józefa 

w Radomyślu Wielkim 

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego- 

„Ku Przyszłości” w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy 

Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego -„Akademia Małych 

Odkrywców”w Radomyślu Wielkim 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

5.688.324 

2.065.047 

1.862.615 

202.432 

3.562.200 

1.163.000 

 

401.200 

 

1.212.000 

 

 

786.000 

 

61.077 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 431.220 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

431.220 

426.220 

90.600 

335.620 

5.000 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 76.845 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

76.845 

66.845 

66.845 

10.000 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

707.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego-Ochronki Św.Józefa 

w Radomyślu Wielkim 

Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego „Radosny Start” 

w Radomyślu Wielkim 

707.000 

5.000 

5.000 

702.000 

61.000 

 

402.000 
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Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego- 

„Ku Przyszłości” w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy 

Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego -„Akademia Małych 

Odkrywców”w Radomyślu Wielkim” 

80.000 

 

 

159.000 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

2.811.771 

 Wydatki bieżące, z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.811.771 

553.918 

495.388 

58.530 

2.243.000 

2.243.000 

14.853 

80195 Pozostała działalność 291.195 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p 

291.195 

55.684 

8.950 

46.734 

9.606 

225.905 

851 OCHRONA ZDROWIA 193.550 

85153 Zwalczanie narkomanii 15.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

15.000 

15.000 

15.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 178.550 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

178.550 

178.550 

20.440 

158.110 

852 POMOC SPOŁECZNA 3.449.845 

85202 Domy pomocy społecznej 200.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

200.000 

200.000 

200.000 

85203 Ośrodki wsparcia 783.368 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie 

art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

783.368 

783.368 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.500 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3.500 

3.500 

500 

3.000 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

24.800 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

24.800 

24.800 

24.800 
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85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

402.100 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

402.100 

1.000 

1.000 

401.100 

85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7.000 

2.000 

2.000 

5.000 

85216 Zasiłki stałe 295.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

295.000 

5.000 

5.000 

290.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.112.137 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1.112.137 

1.095.561 

969.337 

126.224 

16.576 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 330.128 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

330.128 

326.128 

311.928 

14.200 

4.000 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

200.000 

30.000 

30.000 

170.000 

85295 Pozostała działalność 91.812 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa na pomoc finansową dla 

powiatu mieleckiego 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

91.812 

86.765 

54.569 

32.196 4.547 

 

500 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 305.206 

85401 Świetlice szkolne 260.806 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

260.806 

259.693 

258.670 

1.023 

1.113 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej 

14.000 

14.000 

14.000 
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85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

a także szkolenia młodzieży 

21.400 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

21.400 

21.400 

21.400 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

9.000 

9.000 

855 RODZINA 22.771.919 

85501 Świadczenie wychowawcze 15.177.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

15.177.000 

140.102 

111.365 

28.737 

15.036.898 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

6.797.400 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6.797.400 

621.722 

555.611 

66.111 

6.175.678 

85504 Wspieranie rodziny 764.019 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

764.019 

164.119 

145.719 

18.400 

599.900 

85508 Rodziny zastępcze 5.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

5.000 

5.000 

5.000 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnychm oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

28.500 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

28.500 

28.500 

28.500 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.314.432 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11.372.510 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 

w Radomyślu Wielkim 

2.Wydatki majątkowe, z tego 

„Projektowanie sieci kanalizacyjnych” 

„Budowa oczyszczalni ścieków w Dulczy Wielkiej” 

„Dotacja celowa dla ZGK i M na sfinansowanie zakupu myjki 

ciśnieniowej” 

„Dotacja celowa dla ZGK i M na sfinansowanie zakupu samochodu 

232.510 

100.000 

100.000 

132.510 

 

11.140.000 

100.000 

150.000 

10.000 

 

100.000 
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terenowego” 

„Wykup gruntu pod przepompownie” 

„Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” 

„Budowa przepompowni ścieków w Zgórsku wraz z zasilaniem i dojazdem” 

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”: 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

 

30.000 

400.000 

 

150.000 

 

10.200.000 

10.150.000 

90002 Gospodarka odpadami 2.545.296 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.545.296 

2.544.196 

149.000 

2.395.196 

1.100 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 293.033 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

293.033 

293.033 

293.033 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 168.059 

 

 

1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

157.292 

157.292 

157.292 

 2.Wydatki majątkowe 

„Wykonanie parku i parkingu w Podborzu” 

10.767 

10.767 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.Wydatki majątkowe 

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radomyśl W” 

650.000 

650.000 

650.000 

50.000 

50.000 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze srodowiska 

7.534 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

7.534 

7.534 

7.534 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40.000 

 Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

40.000 

40.000 

40.000 

90095 Pozostała działalność 188.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.Wydatki majątkowe 

„Dotacja celowa dla ZGK i M na sfinansowanie zakupu serwera 

z oprogramowaniem” 

„Dotacje celowe dla osób fizycznych – wymiana źródeł ciepła” 

71.000 

71.000 

71.000 

117.000 

17.000 

 

100.000 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.203.513 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 792.903 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla SCKiB w Radomyślu Wielkim 

792.903 

792.903 

792.903 

92116 Biblioteki 354.610 
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 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące: 

Dotacja podmiotowa dla SCKiB w Radomyślu Wielkim 

354.610 

354.610 

354.610 

92195 Pozostała działalność 56.000 

 1.Wydatki bieżące, z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p 

56.000 

30.000 

30.000 

26.000 

26.000 

926 KULTURA FIZYCZNA 838.650 

92601 Obiekty sportowe 607.650 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.Wydatki majątkowe 

„Przebudowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim” 

„Budowa altany na stadionie sportowym w Zgórsku” 

„Wykonanie zadaszenia na stadionie i przebudowa szatni w Janowcu” 

„Budowa basenu kąpielowo-rahabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim” 

„Wykonanie alejek w parku rekreacyjnym w Dąbiu” 

„Wykonanie piłkochwytów przy stadionie w Pniu” 

„Wykonanie piłkochwytów przy stadionie w Podborzu” 

„Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe” 

„Adaptacja pomieszczenia magazynowego na zaplecze socjalno-

magazynowe przy boisku sportowym w Dabrówce Wisłockie-projekt” 

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie” 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

87.650 

87.650 

40.000 

47.650 

520.000 

10.000 

 

10.000 

10.000 

 

50.000 

5.000 

7.000 

8.000 

50.000 

45.000 

 

325.000 

315.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 231.000 

 Wydatki bieżące, z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2)dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielone 

stowarzyszenim na podstawie ustawy o sporcie 

231.000 

6.000 

6.000 

225.000 

OGÓŁEM WYDATKI 86.745.530 

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 9.044.000 zł 

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się kredyty i pożyczki w kwocie 

9.044.000 zł. 

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.912.200 zł, z tego  

§952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” – 10.912.200 zł. 

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.868.200 zł, z tego  

§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” – 1.868.200 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat 

kredytów i pożyczek. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 15.412.200 zł, 

z tego na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000 zł 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.044.000 zł 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 

1.868.200 zł. 
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§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 155.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 474.000 zł, z tego: 

a) rezerwę na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 

29.200 zł 

b) rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 75.000 zł 

c) rezerwę na remonty szkół 150.000 zł 

d) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 219.800 zł. 

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, wynikające 

z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2018r. poz. 2137, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia 

wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.. 111 tej ustawy wykorzystane będą na 

realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852, z późn. zm.); dochody te nie mogą być 

przeznaczone na inne cele. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska (j. t.: Dz. U. z 2019r. poz.1396, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa 

w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 

przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

Stosownie do art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.2010z późn.zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują koszty: 

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) obsługi administracyjnej tego systemu. 

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

 

 

193.550 

 

  Dochody bieżące 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

193.550 

193.550 

 

851  Ochrona zdrowia  193.550 

 85153 Zwalczanie narkomanii 

Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 178.550 

178.550 

178.550 

20.440 

158.110 

 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na 

realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 7.534 zł, jak niżej: 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.534 7.534 

  Dochody bieżące 

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

7.534  

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 7.534 

 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

(„Sprzątanie świata”, utylizacja i przewóz wyrobów zawierających 

azbest, nasadzenia drzew i krzewów) 

 7.534 

 

 

7.534 

7.534 

 

7.534 

§ 11. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

2.545.296 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w kwocie 2.545.296 zł. 

§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23.534.137 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

750  Administracja publiczna 85.940 85.940 

 75011 Urzędy wojewódzkie 85.840 85.840 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

85.840 

85.840 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wynagrodzenia i składki od nich nalicz. 

 85.840 

85.840 

85.840 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 100 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

100 

100 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 100 

100 

100 

752  Obrona narodowa 1.500 1.500 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500 1.500 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

1.500 

1.500 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

 1.500 

1.500 

1.500 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.841 2.841 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

2.841 2.841 

  Dochody bieżące 2.841  
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

2.841 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, 

z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 2.841 

2.841 

 

1.414 

1.427 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588 2.588 

 75414 Obrona cywilna 2.588 2.588 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

2.588 

2.588 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 2.588 

2.588 

2.588 

852  Pomoc społeczna 874.068 874.068 

 85203 Óśrodki wsparcia 783.368 783.368 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

783.368 

783.368 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

dotacje na zadanie bieżące 

 783.368 

783.368 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.600 1.600 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

1.600 

1.600 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

Wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 1.600 

24 

24 

1.576 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89.100 89.100 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

89.100 

89.100 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 89.100 

89.100 

89.100 

855  Rodzina 22.567.200 22.567.200 

 85501 Świadczenie wychowawcze 15.165.000 15.165.000 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

15.165.000 

15.165.000 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 15.165.000 

128.102 

111.365 
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

16.737 

15.036.898 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

6.757.400 6.757.400 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

6.757.400 

6.757.400 

 

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 6.757.400 

581.722 

554.411 

27.311 

6.175.678 

 85504 Wspieranie rodziny 617.300 617.300 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

617.300  

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 617.300 

19.900 

16.000 

3.900 

597.400 

 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

27.500 27.500 

  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

27.500  

  Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 27.500 

27.500 

27.500 

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

600  Transport i łączność 100.000  

  Dochody bieżące 

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe odśnieżanie dróg 

powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki 

100.000 

100.000 

 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Wydatki bieżące, z tego 

wydatki jednostek budżetowych, 

z tego 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 100.000 

100.000 

100.000 

 

100.000 

§ 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.898.341 zł, z tego: 

a) dotacje przedmiotowe w wysokości 517.713 zł, 

b) dotacje podmiotowe w wysokości 8.040.713 zł, 
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c) dotacje celowe w wysokości 2.339.915 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu 

Sołeckiego na łączną kwotę 481.765 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa przedsięwzięcia Kwota 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żarówka Remont dróg gminnych w Żarówce 

Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Żarówce 

16.000 

5.000 

Zdziarzec Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarcu 

Budowa drogi gminnej w kierunku Dąbia 

(wydatek majątkowy) 

7.025 

 

25.000 

Ruda Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 

w Rudzie (wydatek majątkowy) 

Wykonanie remontu dróg gminnych w Rudzie 

18.000 

 

15.000 

Janowiec Asfaltowanie dróg gminnych w Janowcu 

(wydatek majątkowy 

Remont dróg gminnych kamienistych w Janowcu 

15.000 

 

12.503 

Pień Wykonanie projektowanego chodnika przy drodze 

gminnej w Pniu 

(wydatek majątkowy) 

16.157 

Dulcza Mała Utrzymanie dróg gminnych oraz rowów przydrożnych 

w Dulczy Małej 

24.000 

Dulcza Wielka Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy 

Wielkiej 

Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 

w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy) 

15.000 

 

15.000 

Dąbrówka 

Wisłocka 

Remont i utrzymanie dróg gminnych oraz parkingów 

w Dąbrówce Wisłockiej 

Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych 

w Dąbrówce Wisłockiej 

14.094 

 

12.000 

Zgórsko Asfaltowanie dróg gminnych w Zgórsku 

(wydatek majątkowy) 

Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku 

3.000 

 

8.069 

Podborze Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 

w kierunku Rudy (wydatek majątkowy) 

10.000 

  Partynia Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów 

przydrożnych w Partyni 

Naprawa dróg kruszywem 

Asfaltowanie dróg gminnych w Partyni (wydatek 

majątkowy) 

Projekt chodnika od mostu do drogi wojewódzkiej 

(wydatek majątkowy) 

3.000 

 

3.900 

32.000 

 

3.500 

  Dąbie Asfaltowanie drogi gminnej 

(wydatek majątkowy) 

Remont dróg gminnych w Dąbiu 

20.000 

 

14.000 

700 70005 Podorze Uregulowanie geodezyjne stanu prawnego drogi „Górny 

Gościniec” 

8.500 

754 75412 Dąbie Wykonanie podbitki na dachu budynku remizy OSP 

Dąbie 

3.000 

  Dulcza Mała Remont budynku OSP w Dulczy Małej 20.025 

  Dulcza Wielka Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej 

w budynku OSP Dulcza Wielka (wydatek majątkowy) 

4.025 

  Zdziarzec Pomalowanie dachu na budynku OSP Zdziarzec 10.000 

  Janowiec Remont i utrzymanie remizy OSP w Janowcu 3.000 
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  Ruda Malowanie dachu budynku OSP Ruda 7.025 

  Żarówka Remont budynku OSP w Żarówce 20.000 

  Dąbrówka 

Wisłocka 

Wyrównanie terenu koło budynku Domu Strażaka 

w Dąbrówce Wisłockiej 

3.000 

801 80101 Dulcza Wielka Wykonanie parkingu obok ZSP w Dulczy Wielkiej 

(wydatek majątkowy) 

5.000 

900 90004 Podborze Koszenie mienia komunalnego 

Wykonanie parku oraz parkingu w Podborzu (wydatek 

majątkowy) 

3.500 

10.767 

  Żarówka Utrzymanie zieleni w Żarówce 3.025 

 

926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąbrówka 

Wisłocka 

Utrzymanie obiektu sportowego w Dąbrówce Wisłockiej 10.000 

Partynia Utrzymanie obiektów sportowych 1.625 

Zdziarzec Utrzymanie boiska i obiektu sportowego 2.000 

Ruda Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie 4.000 

Pień Wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym 

w Pniu (wydatek majątkowy) 

7.000 

Dąbie Koszenie i utrzymanie obiektów sportowych 

Wykonanie alejek w parku sprzętu rekreacyjnego 

(wydatek majątkowy) 

2.025 

5.000 

Janowiec Wykonanie zadaszenia na stadionie i przebudowa szatni 

(wydatek majątkowy) 

10.000 

Zgórsko Koszenie i utrzymanie stadionu sportowego 

Budowa altany nam stadionie sportowym w Zgórsku 

(wydatek majątkowy) 

3.000 

10.000 

Podborze Zamontowanie piłkochwytów na stadionie w Podborzu 

(wydatek majątkowy) 

8.000 

Dulcza Wielka Utrzymanie terenu wokół budynku przy stadionie 

sportowym 

5.000 

 92605 Zgórsko Pobudzenie akywności obywatelskiej oraz 

upowszechnienie idei samorządowej 

6.000 

Ogółem 481.765 

§ 16. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej 

i wydatków nimi finansowanych w kwocie 614.862 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 17. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim w łącznej kwocie 517.713 zł, z tego na: 

a) pokrycie różnicy kosztów utrzymania 2.058,78 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 

15,5919 zł/ m2 x12 miesięcy – 385.203 zł, 

b) pokrycie różnicy cen 184.042 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla taryfowych 

odbiorców usług na terenie gminy Radomyśl Wielki w wysokości 0,72 zł/ m3 - 132.510 zł. 

§ 18. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj., Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 19. 1. Uzyskane prze jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku  

VAT dokonanych w 2020 roku, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków. 

2. Uzyskane prze jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych, stanowią dochody budżetu. 

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu 

budżetowego do wysokości 4.500.000 zł, 
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2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż 

bank prowadzący obsługę budżetu, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do udzielania z budżetu gminy pożyczek w roku 

budżetowym do maksymalnej wysokości 300.000 zł. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Radomyślu Wielkim 

 

 

Jan Miękoś 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/113/19 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radomyśl Wielki w 2020 roku 

Rodzaj dotacji z budżetu 

Kwota dotacji 

dla jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

Kwota dotacji 

dla jednostek 

spoza sektora 

finansów 

publicznych 

Dział Rozdział 

Dotacje przedmiotowe, z tego: 517.713    

Dotacja na pokrycie różnicy kosztów utrzymania 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 

Dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Radomyślu W 

 

385.203 

 

132.510 

  

700 

 

900 

 

70004 

 

90001 

Dotacje podmiotowe, z tego: 1.147.513 6.893.200   

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty- 

Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św.Józefa 

w Radomyślu Wielkim 

  

401.200 

 

61.000 

 

801 

 

801 

 

80104 

 

80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty- 

Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu 

Wielkim 

 1.163.000 

 

402.000 

801 

 

801 

80104 

 

80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty- 

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości „ w Partyni 

z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie 

i Zgórsku 

 1.212.000 

 

 

80.000 

801 

 

 

801 

80104 

 

 

80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty- 

Niepubliczne Przedszkole 

„Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim 

 786.000 

 

 

159.000 

801 

 

 

801 

80104 

 

 

80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty- 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej 

 372.000 

2.243.000 

14.000 

801 

801 

854 

80101 

80150 

85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 

Samorządowe Centrum Kultury w Radomyślu Wielkim 

792.903 

354.610 

 921 

921 

92109 

92116 

Dotacje celowe, z tego: 781.547 1.558.368   

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów 

realizacji zakupów inwestycyjnych- 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Radomyślu Wielkim 

110.000 

17.000 

 

 900 

900 

 

90001 

90095 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań 

zleconych do realizacji spółce wodnej-bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodn. 

 

 

 

 

50.000 

 

 

010 

 

 

01009 

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie ustawy 

o sporcie - wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej 

(organizowanie zawodów oraz imprez sportowo- 

rekreacyjnych) 

  

 

 

225.000 

 

 

 

926 

 

 

 

92605 
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Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 

ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych 

do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego -wspieranie działań 

w zakresie pomocy społecznej i na rzecz osób 

niepełnosprawnych (prowadzenie ŚDS dla osób 

upośledzonych umysłowo w miejscowości Pień) 

  

 

 

 

783.368 

 

 

 

 

852 

 

 

 

 

85203 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa 

podkarpackiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

(budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na terenie 

gminy Radomyśl Wielki) 

 

 

 

150.000 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

60013 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 

mieleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

(przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników 

przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl 

Wielki) 

 

500.000 

  

600 

 

60014 

Dotacje celowe dla osób fizycznych – przyłącza 

kanalizacyjne 

 400.000 900 90001 

Dotacje celowe dla osób fizycznych – wymiana źródeł 

ciepła 

 100.000 900 90095 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 

mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni 

sprzętu reahabilitacyjnego 

 

 

4.547 

  

 

852 

 

 

85295 

Razem planowane dotacje 2.446.773 8.451.568 10.898.341 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/113/19 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok 

Dział Rozdział Nazwa rachunku jednostki Dochody Wydatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

801 

 

 

 

 

 

 

 

 

80148 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu 

42.300 42.300 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dulczy Wielkiej 

79.110 79.110 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowcu 

43.164 43.164 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Partyni 

41.580 41.580 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podborzu 

64.800 64.800 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim 

156.600 156.600 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie 

88.920 88.920 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu 

35.640 35.640 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarówce 

62.748 62.748 

Razem 614.862 614.862 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/113/19 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Radomyślu Wielkim na 2020 rok 

Dział Rozdział 

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

Przychody 
W tym dotacje 

z budżetu 
Koszty 

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

  200.000 3.018.189 644.713 3.018.189 200.000 

700 70004   385.203   

900 90001 

 

90095 

  132.510 

110.000 

17.000 
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